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Parlamento Europeu

2019-2024

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

ENVI(2019)0925_1

PROJETO DE ORDEM DO DIA

Reunião

Quarta-feira, 25 de setembro de 2019, 9.00–12.30 e 14.30–18.30
Quinta-feira, 26 de setembro de 2019, 9.30–12.30

Bruxelas

Sala: József Antall (2Q2)

25 de setembro de 2019, 9.00–11.00

1. Aprovação da ordem do dia

2. Comunicações da presidência

3. Comunicações da presidência sobre as recomendações dos coordenadores de 4 e 
16 de setembro de 2019

------

4. Troca de pontos de vista com a Agência Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (EFSA) relativa ao teor das orientações sobre abelhas

5. Troca de pontos de vista com a Comissão sobre o Regulamento da Comissão que 
altera o Regulamento (UE) n.º 546/2011 no que respeita à avaliação do impacto 
dos produtos fitofarmacêuticos nas abelhas

------

Debate conjunto

6. Objeção nos termos do artigo 112.º: prorrogação dos períodos de aprovação das 
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substâncias ativas alfa-cipermetrina, beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbe, 
bifenazato, boscalide, bromoxinil, captana, ciazofamida, desmedifame, 
dimetoato, dimetomorfe, diurão, etefão, etoxazol, famoxadona, fenamifos, 
flumioxazina, fluoxastrobina, folpete, foramsulfurão, formetanato, metalaxil-M, 
metiocarbe, metribuzina, milbemectina, Paecilomyces lilacinus estirpe 251, 
fenemedifame, fosmete, pirimifos-metilo, propamocarbe, protioconazol, 
S-metolacloro e tebuconazol (D061354)
ENVI/9/01299

2019/2825(RSP)

Relatora:
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Fundo:
ENVI

 Apreciação da proposta de resolução

7. Objeção nos termos do artigo 112.º: prorrogação dos períodos de aprovação das 
substâncias ativas amidossulfurão, beta-ciflutrina, bifenox, clortolurão, 
clofentezina, clomazona, cipermetrina, daminozida, deltametrina, dicamba, 
difenoconazol, diflubenzurão, diflufenicão, fenoxaprope-P, fenepropidina, 
fludioxonil, flufenacete, fostiazato, indoxacarbe, lenacil, MCPA, MCPB, 
nicossulfurão, piclorame, prossulfocarbe, piriproxifena, tiofanato-metilo, 
triflussulfurão e triflussulfurão (D062951)

ENVI/9/01301
2019/2826(RSP)

Relatora:
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Fundo:
ENVI

 Apreciação da proposta de resolução

------

Debate conjunto

8. Objeção nos termos do artigo 112.º: Colocação no mercado de produtos que 
contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de milho 
geneticamente modificado MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho 
(D061869-04)
ENVI/9/01325

Correlatores:
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
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Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 Apreciação da proposta de resolução

9. Objeção nos termos do artigo 112.º: Renovação da autorização de colocação no 
mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou sejam 
produzidos a partir de soja geneticamente modificada A2704-12 
(ACS-GMØØ5-3), nos termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho (D062417-04)
ENVI/9/01326

2019/2828(RSP)

Correlatores:
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fundo:
ENVI

 Apreciação da proposta de resolução

10. Objeção nos termos do artigo 112.º: Autorização da colocação no mercado de 
produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de 
milho geneticamente modificado MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ×
DAS-40278-9 e de milho geneticamente modificado que combina dois, três ou 
quatro dos eventos únicos MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, 
nos termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (D062827-03)

ENVI/9/01327
2019/2829(RSP)

Correlatores:
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fundo:
ENVI

 Apreciação da proposta de resolução

------

25 de setembro de 2019, 11.00–12.30
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À porta fechada

11. Reunião de coordenadores

* * *

25 de setembro de 2019, 14.30–18.30

*** Período de votação eletrónica ***

12. Qualidade da água destinada ao consumo humano (reformulação)
ENVI/9/01277
***I 2017/0332(COD) COM(2017)0753 – C8-0019/2018

Relator:
Christophe Hansen (PPE)

Fundo:
ENVI

 Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais

13. Requisitos mínimos para a reutilização da água
ENVI/9/01278
***I 2018/0169(COD) COM(2018)0337 – C8-0220/2018

Relatora:
Simona Bonafè (S&D)

Fundo:
ENVI

 Votação da decisão de abertura de negociações interinstitucionais

14. Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019 em Santiago 
do Chile, Chile (COP25)
ENVI/9/00575

2019/2712(RSP)

Correlatores:
Peter Liese (PPE)
Mohammed Chahim (S&D)
Nils Torvalds (Renew)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Mick Wallace (GUE/NGL)

RE – PE639.670v02-00
QO – PE639.668v02-00
QO – PE639.669v02-00

Fundo:
ENVI

 Aprovação de perguntas com pedido de resposta oral

15. Objeção nos termos do artigo 112.º: prorrogação dos períodos de aprovação das 
substâncias ativas alfa-cipermetrina, beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbe, 
bifenazato, boscalide, bromoxinil, captana, ciazofamida, desmedifame, 
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dimetoato, dimetomorfe, diurão, etefão, etoxazol, famoxadona, fenamifos, 
flumioxazina, fluoxastrobina, folpete, foramsulfurão, formetanato, metalaxil-M, 
metiocarbe, metribuzina, milbemectina, Paecilomyces lilacinus estirpe 251, 
fenemedifame, fosmete, pirimifos-metilo, propamocarbe, protioconazol, 
S-metolacloro e tebuconazol (D061354)
ENVI/9/01299

2019/2825(RSP)

Relatora:
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Fundo:
ENVI

 Aprovação da proposta de resolução

16. Objeção nos termos do artigo 112.º: prorrogação dos períodos de aprovação das 
substâncias ativas amidossulfurão, beta-ciflutrina, bifenox, clortolurão, 
clofentezina, clomazona, cipermetrina, daminozida, deltametrina, dicamba, 
difenoconazol, diflubenzurão, diflufenicão, fenoxaprope-P, fenepropidina, 
fludioxonil, flufenacete, fostiazato, indoxacarbe, lenacil, MCPA, MCPB, 
nicossulfurão, piclorame, prossulfocarbe, piriproxifena, tiofanato-metilo, 
triflussulfurão e triflussulfurão (D062951)

ENVI/9/01301
2019/2826(RSP)

Relatora:
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Fundo:
ENVI

 Aprovação da proposta de resolução

17. Objeção nos termos do artigo 112.º: Colocação no mercado de produtos que 
contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de milho 
geneticamente modificado MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho 
(D061869-04)
ENVI/9/01325

Correlatores:
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 Aprovação da proposta de resolução

18. Objeção nos termos do artigo 112.º: Renovação da autorização de colocação no 
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mercado de produtos que contenham, sejam constituídos por, ou sejam 
produzidos a partir de soja geneticamente modificada A2704-12 
(ACS-GMØØ5-3), nos termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho (D062417-04)
ENVI/9/01326

2019/2828(RSP)

Correlatores:
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fundo:
ENVI

 Aprovação da proposta de resolução

19. Objeção nos termos do artigo 112.º: Autorização da colocação no mercado de 
produtos que contenham, sejam constituídos por, ou produzidos a partir de 
milho geneticamente modificado MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 ×
DAS-40278-9 e de milho geneticamente modificado que combina dois, três ou 
quatro dos eventos únicos MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278-9, 
nos termos do Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (D062827-03)

ENVI/9/01327
2019/2829(RSP)

Correlatores:
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fundo:
ENVI

 Aprovação da proposta de resolução

*** Fim da votação eletrónica ***

------

20. Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas de 2019 em Santiago 
do Chile, Chile (COP25)
ENVI/9/00575

2019/2712(RSP)



OJ\1189081PT.rtf 7/7 PE641.221v01-00

PT

Correlatores:
Peter Liese (PPE)
Mohammed Chahim (S&D)
Nils Torvalds (Renew)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Mick Wallace (GUE/NGL)

RE – PE639.670v02-00
QO – PE639.668v02-00
QO – PE639.669v02-00

Fundo:
ENVI

 Apreciação da proposta de resolução

21. Troca de pontos de vista com a Comissão sobre o 2.º Plano de ação para a luta 
contra o comércio ilícito de tabaco para 2018-2022 (COM(2018)0846)

* * *

26 de setembro de 2019, 9.30–12.30

Workshop de preparação para as audições dos Comissários indigitados

22. Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar: desafios 
atuais e futuros
ENVI/9/01349
 (ver projeto de ordem do dia específico)

23. Diversos

24. Próximas reuniões
 6-7 de novembro de 2019 (Bruxelas)
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